Ds. Rasser ging ook voor in de trouwdienst van de doopouders.
Als ouderling van dienst zal Leo Kranenburg aanwezig zijn.
Gemeenteleden zijn van harte welkom om deze dienst bij te wonen.
Bedankt!
Hoewel al door de digitale kerkbrief voorbereid was het zeker een grote
verrassing om een bijzonder fraai boeket bloemen te ontvangen. Samen met
de brengers, al jaren goede bekenden van mij (ons), hebben wij lekker
bijgepraat tijdens een rondje koffie.
Het geeft mij echt het gevoel er toch bij te horen ondanks dat ik geen
trouwe kerkbezoeker (meer) ben.
Gerard C. Mastenbroek

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Zwanenburg-Halfweg Gedenkt
Vrijdagavond 18 oktober van 19 tot 21 uur zal op onze begraafplaats
“ZWANENBURG-HALFWEG GEDENKT” worden gehouden.
Op deze avond bent u (jong en oud) van harte welkom om op uw eigen
manier uw dierbaren in het bijzonder of overledenen in het algemeen te
gedenken in een serene sfeer. Door middel van licht, koor en presentaties
wordt dit een gastvrije ontmoetingsplaats voor nabestaanden en
belangstellenden.
De collectes van zondag 29 september het volgende opgebracht:
KiA, werelddiaconaat € 110,25 - Kerk € 73,65 - Gebouw € 66,80
Zondag 6 oktober:
Diaconie € 146,25 - Kerk & Israël € 65,55 - Gebouw € 72,40
De agenda voor de komende week:
Maandag
14-10 20.00 uur
Comm. Zondagmiddag Concerten
Woensdag
16-10 20.00 uur
InterNos
Vrijdag
18-10 20.00 uur
VoiceMail
Zondag
20-10 10.00 uur
ds. Fieke Klaver, Vijfhuizen
Deze kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Zondag, 13 oktober 2019
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer en Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1626

: ds. W. Zaagsma
: Annelies Klokman
: Dick Meijer
: Onno Bart
: aanwezig
: Cora Gerritse
: 1e KiA Werelddiaconaat, 2e Kerk,
3e Kerkgebouw

Na de dienst zijn we van harte welkom in de kerkzaal voor een kop
koffie, thee of een glas limonade.
Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing
aan de geluidsinstallatie.

VOORBEREIDING
• Orgelspel
• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
• Lied 116: 1, 2
• Inkeer, Bemoediging en Groet
• Lied 116: 3
• Gebed om ontferming
• Glorialied Lied 304
HET WOORD
• Gebed om de heilige Geest
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• Bijbellezing: Handelingen 27: 18-32
• Lied 107: 12, 13
• Bijbellezing: Handelingen 27: 33-44
• Lied 107: 14, 15
• Uitleg en verkondiging
• Orgelspel
• Lied 993
GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Korte toelichting op de extra Kerk-In-Actie collecte door Ellen d.m.v.
Powerpoint-presentatie
• Collecte;
De kinderen komen terug uit de kinderdienst en halen de spaardoosjes
t.b.v. het Werelddiaconaat bij u op
TOT SLOT
• Lied 422 (staande)
• Zegen
• Orgelspel.
*************************************************************
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Mevr. A. de Ruiter - v. d. Wilt, i.v.m. haar 80ste verjaardag

Meeleven
Op 3 oktober overleed Rie Tangenberg-Dol in de leeftijd van 87 jaar. Zij
was moeder en oma, familielid maar ook voor velen in de gemeente een
vriendin of goede kennis. We wensen een ieder die Rie zal missen sterkte
en bidden dat God een ieder omringt met Zijn troost.
Ook andere gemeenteleden stonden in de afgelopen week bij een open
graf. Ook hen dragen wij op aan God en wensen hen moed en kracht.
De psalmist spreekt in Psalm 27: “Al verlaten mij vader en moeder, de
Heer neemt mij liefdevol aan…”
Laten we ons verdriet met elkaar en God delen, de gemeente kan zo een
troostrijke plaats zijn in onze wereld!
Ik wens u een zegenrijke week, Gretha Bregman
Collecte Werelddiaconaat
In de sloppenwijken van Bogotá, Colombia, komen jongeren heel
gemakkelijk in aanraking met drugs en zware criminaliteit. Kerk in Actie
zet hen met een ambitieus project op een ander spoor door een
kookschool op te starten waar kansarme jongeren een opleiding tot kok
kunnen volgen. Anderen worden geholpen om zelf een kleinschalig
eethuis te beginnen. De kookschool draagt hiermee bij aan het
belangrijke proces van vrede en verzoening. Daar is vanochtend de
collecte voor.
Met de opbrengst van die collecte steunt Kerk in Actie het werk voor
jongeren in Colombia en andere werelddiaconale projecten.
Spaardoosjes
Vanochtend worden tijdens de collecten de spaardoosjes ten behoeve van
het werelddiaconaat opgehaald.
Bij de uitgang worden weer nieuwe spaardoosjes uitgedeeld.
Helpen jullie mee bij te dragen aan een mooie opbrengst voor dit doel?
Alvast hartelijk dank voor jullie bijdrage.
Petra Mendrik, namens de ZWO-commissie
Doopdienst vanmiddag, 13 oktober, Zeemanshuis
In een bijzondere dienst in het Zeemanshuis (Radarweg 32) in
Amsterdam zullen vanmiddag om 13.30 uur Yara Louise van 't Zand en
Nova Lou van ’t Zand, dochters van Henk Jan van ’t Zand en Ilse
Marleen Smit-van ’t Zand én kleindochters van Wim en Margreet Smit,
gedoopt worden. De voorganger in deze dienst is ds. Leon Rasser.

